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• “Altijd is kortjakje ziek, midden in de week maar ‘s zondags niet”

• Wat zou er aan de hand zijn met Kortjakje? 

• Mogelijk lukt het Kortjakje niet om te doen/zijn wat ze belangrijk 

vindt omdat: 

- ze het zelf niet kan realiseren

- haar omgeving dat niet facilteert of zelfs belemmert

• Welzijn (ook in werk) kan bereikt worden als mensen kunnen 

doen en zijn wat ze waardevol vinden (capabilities)

Bijv goede gezondheid, vriendschappen, mantelzorg verlenen

• Toegepast op werk: duurzame inzetbaarheid

Kern van het Capability model:
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Kortjakje: 

• Naam: Ragel Valderappus

• Beroep: toiletjuffrouw (mogelijk 

ook prostituee)

• Alcoholverslaafd

• Korte film over stigma en duurzame inzetbaarheid

Stigma en werk

• Oorspronkelijk: 

Een brandmerk op het lichaam van slaven en criminelen
Goffman 1963 
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Stigmatisering als proces 

<TEKST>

Kennis Attitudes Gedrag

Thornicroft, British Journal of Psychiatry 2007

Stigma en werk

• Onbetrouwbaar, onvoorspelbaar, gevaarlijk, agressief, crimineel 
Crisp Br J Psychiatry 2000, Holma Eur Addict Res 2011; Van Boekel Int J Soc Psychiatry

2015

• Prevalentie in de Nederlandse bevolking, ooit in het leven:  

43% psychische stoornis

19% verslaving
(De Graaf 2012) 

• Puntprevalentie in mensen in werkende leeftijd: ca 20%
(OECD 2015)

Hoe ontstaat onjuiste kennis?

• Klassieke conditionering

Hoe ontstaat onjuiste kennis?

• Media, series, films, boeken benadrukken negatieve vooroordelen 
(Stuart CSN Drugs 2006, Biggs J Ment Health 2010; Arboleda-Florez Can J Psych 2012)

Hoe ontstaat onjuiste kennis?
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• Media, series, films, boeken, media benadrukken negatieve 

vooroordelen (Stuart CSN Drugs 2006, Biggs J Ment Health 2010; Arboleda-Florez

Can J Psych 2012)

Hoe ontstaat onjuiste kennis?

• Bij artsen: Physicians’ bias 
Thornicroft Adv Psychiatr Treat 2010

• Effectieve arbeidsre-integratiemethodieken zijn beschikbaar, 

óók voor mensen met ernstige verslaving (o.a. IPS) 
Webster Am J Drug Alcohol Abuse 2014, Mueser J Dual Diagn 2011

• Maar artsen verwijzen mensen met verslaving minder vaak 

omdat ze denken dat de cliënt niet wil of kan werken 
Biegel Comm Ment Health J 2009, Int J Social Psychiatry Costa 2017

• Workplace bias? 

Hoe ontstaat onjuiste kennis?

• Stigma vormt vier grote problemen voor arbeidsparticipatie

• Werkgevers en leidinggevenden hebben negatieve attitudes 

wat kan leiden tot discriminatie

• Negatiever dan bij lichamelijke aandoeningen, verslaving nog 

negatiever
Brohan BMC Psychiatry 2012, Mendel Epidem Psychiatric Sciences 2015, Van ‘t Veer 

Soc Psychiatr Psychiatric Epidem 2006

• Zorgen over productiviteit, onvoorspelbaarheid, 

betrouwbaarheid en veiligheid
Dewa Intern J Occupat Environ Med 2014, Henderson Br J Psychiatry 2013, Tsang

Soc Psychiatry Psych Epidem 2007, Corrigan Internl J of Rehab Res 2008

• Stigma blijft ook bestaan als aandoening over is (Gayed 2018)

Eerste probleem: negatieve attitudes werkomgeving 
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• N=670 Nederlandse leidinggevenden: 

- 64% zou iemand met psychische problemen niet zo snel 

aannemen (84% verslaving)

- 30% zou iemand die psychische problemen heeft gehad

niet zo snel aannemen (32% verslaving)

- 80%: “Openheid over psychische problemen op het werk

vergroot de kans dat een tijdelijk contract niet wordt

verlengd”

Eerste probleem: negatieve attitudes werkomgeving 

• N=1246 Nederlandse werknemers: 

- 40% heeft liever geen naaste collega met psychische

problemen

- 60% heeft liever geen leidinggevende met psychische

problemen

Eerste probleem: negatieve attitudes werkomgeving 

• Werknemers durven niet over psychische problemen te praten en 

lopen daardoor steun en werkaanpassingen mis

• 43% heeft behoefte aan werkaanpassingen
Boot JOR 2013

• Werkaanpassingen kunnen verzuim reduceren maar worden 

vooral na ziekteverzuim ingezet 
Boot JOR 2013

Tweede probleem: openheidsdilemma

• Geanticipeerd stigma en het ‘Why try effect’

• Schizofrenie: 64% solliciteert niet meer, volgt geen training of 

opleiding meer
Thornicroft, Lancet 2009

• Verslaving: ca 40%
Van Boekel, Health & Soc Care Community 2016

• Depressie: ca 60%
Brouwers, BMJ open 2016

Derde probleem: Zelfstigma
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• Werknemers durven geen hulp te zoeken door stigma

• Militairen: 60% zoekt geen hulp 
Sharp, Epidem Reviews 2015

• Meest voorkomende reden: angst voor stigma
Sharp, Epidem Reviews 2015), Vermetten, Europ J Traumatology 2014

• Onbehandelde aandoeningen zijn risico 

Vierde probleem: zorgmijding Waar zou Kortjakje bij gebaat zijn? 

1. Behoud van werk!

- Er is zeer weinig begrip voor verslaving in de werkomgeving

- Voorkomen verlies van werk èn inkomen door discriminatie

- Werken draagt bij aan gezondheid

�Openheidsdilemma bespreken: hoe hiermee om te gaan

Waar zou Kortjakje bij gebaat zijn? 

2. Capabilities 

�Wat vindt ze waardevol en hoe verhoudt zich dat tot haar

werk? Wat belemmert of bevordert realisatie?

- Deze dialoog is destigmatiserend

3. Goede verslavingshulp

• Hartelijk dank voor uw aandacht

@evelienbrouwers

e.p.m.brouwers@tilburguniversity.edu

Evelien Brouwers


